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Het is een gegeven dat het percentage ouderen 
een belangrijk segment van de ziekenhuispopulatie 
inneemt.

Om kwaliteitsvolle zorg te verstrekken aan 
alle ouderen is er vanwege de overheid het 
“zorgprogramma voor de geriatrische patiënt”.

Ieder algemeen ziekenhuis dat een erkende dienst 
voor geriatrie heeft, moet beschikken over een 
erkend zorgprogramma voor de geriatrische patiënt.

Eén van de vijf pijlers van dit zorgprogramma is 
de interne liaison. Deze bestaat enerzijds uit een 
multidisciplinair team, dit is het GST of geriatrisch 
support team.

Anderzijds zijn er de referentieverpleegkundigen 
geriatrie. Op elke afdeling, uitgezonderd pediatrie en 
materniteit, is er een verpleegkundige die zich voor 
deze taak engageert.

Zij bevorderen in samenwerking met het GST 
de ontwikkeling van de geriatrische aanpak en 
vergemakkelijken de opsporing van geriatrische 
patiënten op basis van het GRP of geriatrisch risico 
profiel.



DOEL VAN HET GST

• Assisteren bij het detecteren van patiënten met een 
geriatrisch risicoprofiel

• Ondersteuning en advies zodat de opname op een 
efficiënte manier verloopt

• Erop toezien dat risicopatiënten optimale zorg 
krijgen

• Zorgverleners bewust maken van en sensibiliseren 
voor een geriatrisch gedachtegoed

WAT DOET HET GST NIET?

• De medische zorgen van de behandelende arts en/
of verpleegkundige overnemen.

• Het louter organiseren van transfers naar 
geriatrische afdelingen.  
 
De overplaatsing van reeds gehospitaliseerde 
patiënten naar geriatrische diensten wordt beperkt 
tot patiënten met een uitgebreide internistische 
problematiek en waar een opname op een 
geriatrische afdeling duidelijk een meerwaarde 
betekent.



HOE GAAN WE TE WERK?

• GRP-screening, het bepalen van het geriatrisch 
risicoprofiel van de patiënt  
Dit gebeurt door de verpleegkundige die de 
opname doet van een 75-plusser 
Let wel, deze score handelt over de toestand vóór 
opname

• Bij een score vanaf  2/6: de GST verpleegkundige, 
ism de hoofdverpleegkundige van de afdeling, 
bekijkt of een GST tussenkomst nodig is

• Bij een score vanaf 3/6: de leden van het GST 
komen automatisch langs

• Wij nemen een uitgebreid assessment af bij de 
patiënt

• In overleg met de geriater worden extra disciplines 
ingeschakeld

• Verslaggeving en advisering aan de 
afdelingsverpleegkundige via CPD en aan de 
behandelende arts via Meddos

• Wekelijkse patiëntenbespreking op het 
multidisciplinair overleg (MDO) van het GST



GERIATRISCH SUPPORT TEAM

Geriater
Hoofdverpleegkundige
Verpleegkundige
Ergotherapeut
Kinesitherapeut
Diëtist
Logopedist
Psychologe
Sociaal werker



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
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www.twitter.com/az_Vesalius
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CONTACT

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, 
stel ze dan gerust aan uw behandelend arts of een 
verpleegkundige.

Geriater
Dokter Xanne Vanoeteren
Dokter Lieselot Vranken

Tel. 012 39 70 27, secretariaat
E-mail: secretariaat.geriatrie@azvesalius.be

Verantwoordelijk verpleegkundige zorgprogramma 
geriatrie
Hoofdverpleegkundige interne liaison
Sonja Stulens

Tel. 012 39 61 49
E-mail: sonja.stulens@azvesalius.be


